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PREFEITURA MUNICIPAL DE
MONTES CLAROS

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 0103/2017 - Processo
Nº. 0183/2017
OBJET O: Aquisição de mobiliário geral para
estruturação da rede de assistência farmacêutica
atendendo demanda da Secretaria de Saúde do
Município de Montes Claros-MG.
Dia da Licit ação: 23/08/2017 – Horário 10h00min
Local: Sala de Reunião Nº 01 da CPLJ situada à
Av. Cula Mangabeira, 211 – B. Centro / Montes
Claros-MG. O Edital está disponível no site
www.montesclaros.mg.gov.br /central de compras/
pregão PMMC.

PREGÃO PRESENCIAL 0104/2017 - Processo Nº.
0191/2017
OBJETO: Aquisição de câmaras de conservação
de imunobiológicos e termolábeis para estruturação
da rede de assistência farmacêutica atendendo
demanda da Secretaria de Saúde do Município de
Montes Claros-MG.
Dia da Licit ação: 23/08/2017 – Horário 09h00min
Local: Sala de Reunião Nº 01 da CPLJ situada à
Av. Cula Mangabeira, 211 – B. Centro / Montes
Claros-MG. O Edital está disponível no site
www.montesclaros.mg.gov.br/central de compras/
pregão PMMC.

Montes Claros, 08 de agosto de 2017

Glennda Santos Cardoso
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MONTES CLAROS

EXTRATO 084/2017 – Contratos

Contrato n° P0081 17   Processo n° 0081/2017 -
Pregão Presencial nº 0041/2017 .  Objeto:
Contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de limpeza e desinfecção dos
reservatórios de água das unidades da Secretaria
Municipal de Educação - Contrat ada: INSETICOM
DESIFESTAÇÃO LTDA - ME – Valor R$ 18.700,50
(Dezoito mil setecentos reais e cinquent a
cent avos).  Vigência: Este contrato vigorará até
31/12/2017, tendo como termo inicial a data de sua
assinatura. Contrato assinado em 26/07/2017.

Montes Claros (MG), 08 de agosto de 2017.
Pollyanna Prates

Coordenadora de Contratos
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O��*+1) ��*0)1*//- 1/,*/,1*0- ))B�01
O��-)+0 ��*0)1+*B) 00,*-,1*0- )1*�-*
O�RB/)0 ��*0)1*B01 1-,*/,1*0- ))B�01
O�RB-(B ��*0)0*/-- 01,*-,1*0- /*)�*0
O��/BBB ��*0)0*1*1 *(,*-,1*0- /*B�01
O�N)D/1 ��*0)10-/B *0,*-,1*0- /)+�**
OO>0/(B ��*0)11//+ 01,*-,1*0- ))B�01
OO�-/(+ ��*0)*))+1 *0,*-,1*0- -/+�+0
OO�D+11 ��*0)00*)1 *(,*-,1*0- /*B�01
OO�()1* ��*0)0)/-0 0(,*/,1*0- ))B�0B
OOM*01+ ��*0)1*D(0 1D,*/,1*0- -/+�+0
OOMB+*- ��*0)*)*0- 1/,*/,1*0- ))/�D*
OOP)11B ��*0)10-*1 1(,*/,1*0- )+D�**
OOP)11B ��*0)*)(*- 0+,*-,1*0- ))/�D*
OOP)1(D ��*0)*)/B+ *+,*-,1*0- )0D�)0
OOP)B+D ��*0)0*(-B 1D,*/,1*0- )B)�10
OOP))*1 ��*0)0-*)( 0B,*-,1*0- -+/�/1
OOP)/-- ��*0)*BB+( *),*/,1*0- -+/�/1
OOP)-BD ��*0)10/-D *0,*-,1*0- /)+�**
OOP/0D1 ��*0)10*(+ +*,*/,1*0- /*)�*0
OOP/1/0 ��*0)100D/ 1/,*/,1*0- )0D�)0
OOP/)/* ��*0)0**0D 1B,*/,1*0- )((�0*
OOP/DD/ ��*0)1*()0 1D,*/,1*0- -/+�+1
OOP/DD( ��*0)0*(1D 1/,*/,1*0- ))/�D*
OOP-*0+ ��*0)*)*// 1D,*/,1*0- ))/�D*
O5E*/++ ��*0)110*( 01,*-,1*0- -/+�+0
O5E*D(0 ��*0)0*D1B 1B,*/,1*0- ))*�(*
O5E)10+ ��*0)10DBB *B,*-,1*0- )BD�-*
O5�BDBD ��*0)10D0D *B,*-,1*0- -1+�B*
O5>D--- ��*0)100)+ 1/,*/,1*0- )BD�-*
O5JB1/( ��*0)10)() 1(,*/,1*0- ))/�D*
O5
00/+ ��*0)1**)- 0/,*/,1*0- ))/�D*
O5
)B+0 ��*0)101B( 1-,*/,1*0- /*B�01
O5�/--D ��*0)1*D0* 1B,*/,1*0- -+/�/1
O5LD((* ��*0)10-D0 *0,*-,1*0- /)+�**
O5Q(D*( ��*0)1+*/) 01,*-,1*0- ))B�01
OJK+)+) ��*0)1*(-+ 1/,*/,1*0- ))B�01
OJ$/++0 ��*0)0/))B *-,*/,1*0- ))B�01
OJ
)D+) ��*0)0*(+( 1-,*/,1*0- )))�**
OJ
--BD ��*0)*B/DB 11,*/,1*0- ))/�D*
OJ
((*D ��*0)1+1B) 01,*-,1*0- -+/�/1
OJQ*+*) ��*0)11B1/ *),*-,1*0- -/+�+1
OK�-)** ��*0)*+(-1 0(,*/,1*0- /*)�*0
OK�/B)+ ��*0)10+00 0+,*-,1*0- )B)�10
OK�/)*D ��*0)10//- 1(,*/,1*0- ))/�D*
OK�/-** ��*0)10(/* 00,*-,1*0- ))B�0B
OK�/D1* ��*0)110*) 00,*-,1*0- )B)�11

OK%*/+1 ��*0)10-1) +*,*/,1*0- -/+�+0
OK%0*-B ��*0)0/DD1 0B,*/,1*0- ))B�0B
OK%101B ��*0)111B1 01,*-,1*0- ))B�01
OK�(D/+ ��*0)1*1-+ 1+,*/,1*0- ))B�01
OKR-+B) ��*0)10-1/ +*,*/,1*0- -/+�+0
OK�/)/D ��*0)10+BD */,*-,1*0- ))/�D*
OK�0)1- ��*0)*)(1( 1+,*/,1*0- )))�**
OK�D1() ��*0)*((B* */,*/,1*0- ))B�0B
OK�DD(B ��*0)10-++ +*,*/,1*0- -/+�+0
OKM/*+B ��*0)1+1BD 0B,*-,1*0- -1+�B*
OKM/*-* ��*0)10*1B 11,*/,1*0- -1+�B*
OKM/)D) ��*0)11+)D 01,*-,1*0- )))�**
OKM/)D) ��*0)1+B0* 0+,*-,1*0- ))/�D*
OKM-1+0 ��*0)1+0/1 *(,*-,1*0- /)+�**
OKM-(0/ ��*0)11/-- 01,*-,1*0- ))B�01
OKN0D1) ��*0)1*-** 1D,*/,1*0- ))B�0B
O$5D)*) ��*0)*)(01 0),*-,1*0- )B)�10
O$5D/11 ��*0)10-(+ *B,*-,1*0- /)+�**
O$5(*-D ��*0)1011B 1D,*/,1*0- ))/�D*
O$5(*() ��*0)1000* 1/,*/,1*0- ))/�D*
O$5(+0( ��*0)10-/0 +*,*/,1*0- -/+�+0
O$5(/+D ��*0)1+0(* 0B,*-,1*0- -/+�+0
O$5(/(+ ��*0)1+*/1 01,*-,1*0- ))B�01
O$K*D*0 ��*0)*)/() +*,*/,1*0- ))/�D*
O$KBB+D ��*0)11/B+ 0+,*-,1*0- -+/�/1
O$K)*(/ ��*0)10-/D *0,*-,1*0- /*+�+*
O$K)01* ��*0)10BD+ *0,*-,1*0- ))B�0B
O$K((-1 ��*0)10-*B +*,*/,1*0- /01�1*
O$R1-(B ��*0)*1(B0 1+,*/,1*0- -+/�/1
O$�B0*D ��*0)1*((0 1/,*/,1*0- -/+�+1
O$�B+-* ��*0)0*(+) 1/,*/,1*0- /*)�*0
O
�*//B ��*0B()B*B 1),*/,1*0- /*B�01
O
�*(-/ ��*0)0*+-/ *1,*-,1*0- ))1�)*
O
�0B(1 ��*0)0*(+- 1-,*/,1*0- )B)�1-
O
EB*1* ��*0)00*B( 00,*-,1*0- -+/�/1
O
�D0(/ ��*0)1*D*- 1+,*/,1*0- ))/�D*
O
�0B)) ��*0)101-0 1(,*/,1*0- ))B�01
O
%D(BB ��*0B()10B 1+,*/,1*0- -1+�B*
O
K0D)B ��*0)1*(DB 1/,*/,1*0- -/+�+0
O
K1B)/ ��*0)1*/+* 0+,*-,1*0- ))/�D*
O
�B*D0 ��*0)100/) 1+,*/,1*0- ))B�01
O
.10B1 ��*0)0*(1- 1/,*/,1*0- )B)�10
O
.10B1 ��*0)0*(/1 1-,*/,1*0- ))/�D*
O
.10B1 ��*0)10*DD +*,*/,1*0- /*)�*0
O
R/(+( ��*0)1+0D- 0+,*-,1*0- /01�1*
O
�B)/- ��*0)10-D) *0,*-,1*0- -1+�B*
O
NB)*) ��*0)*BBB( 1*,*/,1*0- ))B�0+
O
L(*BD ��*BB/B(D 10,*/,1*0- )(/�-*
O
L(00D ��*0)10(// 0B,*-,1*0- ))B�0B
O
Q10+- ��*0)10/)) 1(,*/,1*0- -/1�)0
O�EB((- ��*0)110+) 00,*-,1*0- ))B�01
O�E-B10 ��*0)0)-** 1-,*/,1*0- -/1�)0
O�%+B/- ��*0)10B0D *B,*-,1*0- ))B�0B
O�%+)BD ��*0)10--) *+,*-,1*0- /*B�01
O�%B*D/ ��*0)11)0- 00,*-,1*0- -/1�)0
O��*0*1 ��*0)10D0- *+,*-,1*0- -1+�B*
O��/B+B ��*0)0/(-D 0-,*/,1*0- ))/�D*
O��(()B ��*0)10++D *),*-,1*0- ))B�01
O�
B-++ ��*0)10/1) */,*-,1*0- )D+�)*
O�M//D- ��*0)1*D0) 1-,*/,1*0- -/+�+0
O�Q/D-0 ��*0)*))1- 1+,*/,1*0- ))*�(*
O.�1-1+ ��*0)0/+0( 1+,*/,1*0- ))*�(*
O.E0+1D ��*0)1+*-- *(,*-,1*0- /)+�**
O.JBB+( ��*0)1*(D* 1/,*/,1*0- -/+�+0
O�$(10B ��*0)1*B/( 1B,*/,1*0- -/+�+0
OR>(**+ ��*0)0-0/1 0B,*-,1*0- -1+�B*
5K�B*(( ��*0)10-(0 *B,*-,1*0- /)+�**
5�.())/ ��*0)10-BD +*,*/,1*0- /)+�**
J�E(D/B ��*0)11*B0 *),*-,1*0- -/+�+0
J%�DD10 ��*0)100/0 1+,*/,1*0- ))B�01
J%$//1B ��*0)11/0+ *(,*-,1*0- -/+�+0
J%�)DB+ ��*0)0/(*D 01,*/,1*0- ))B�01
J�J(//- ��*0)10-// *0,*-,1*0- /)+�**
J�.+**D ��*0)1*(*0 *),*-,1*0- ))B�01
J��/B0( ��*0)11B(+ 00,*-,1*0- -/1�)0
J�N/)-D ��*0)0)-(( *),*/,1*0- -/+�+0
JO>1B/D ��*0)10D/+ */,*-,1*0- ))B�01
JO�0+() ��*0)1*-10 *B,*-,1*0- /*)�*1
JO�/0-D ��*0)10/(0 *),*-,1*0- ))B�01
JO�/1-( ��*0)1*1/* 11,*/,1*0- )+D�**
JO�-0/0 ��*0)1*)1* *+,*-,1*0- )D+�)*
JO.D--/ ��*0)*)/)1 *+,*-,1*0- ))/�D*
J5�B(B* ��*0)0/10/ 0/,*/,1*0- ))B�01
J5>*(1+ ��*0)00*BB *D,*-,1*0- ))/�D*
J5�-/0* ��*0)10/BD 1(,*/,1*0- ))B�01
J5O*1+/ ��*0)10-(/ *B,*-,1*0- /)+�**
J55)D0) ��*0)100/- 1+,*/,1*0- ))B�01
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J55(01/ ��*0)1100* 01,*-,1*0- -/+�+1
J5�0BB+ ��*0)100D0 1+,*/,1*0- ))*�(*
JJ5()() ��*0)1*/0( 1-,*/,1*0- -/+�+0

JJNB/1( ��*0)1*B*0 1*,*/,1*0- ))B�01
JK>10(1 ��*0)1*D-0 1B,*/,1*0- ))/�D*
JK�1*B0 ��*0)10)(1 1(,*/,1*0- ))*�(*
JK5*0)B ��*0)1+*D- 0B,*-,1*0- -/+�+0
JKK()B/ ��*0)0/1DB 0*,*/,1*0- ))/�D*
J$
0+(/ ��*0)1*+-1 0(,*/,1*0- /01�1*
J$�D-0D ��*0)10*)+ 00,*-,1*0- -+/�/1
J$RB1/* ��*0)1*B-D */,*-,1*0- ))/�D*
J$RBDDB ��*+/)0(( 01,*-,1*0- )B)�10
J
J(*-+ ��*0)11/+) 00,*-,1*0- /*)�*0
J
$*DD- ��*0)*)/-B 1/,*/,1*0- ))/�D*
J

*D(- ��*0)0/0B0 */,*/,1*0- ))/�D*
J
M/D** ��*0)1+1B( 0B,*-,1*0- ))/�D*
J
L+/D/ ��*0)10/)B 1(,*/,1*0- )//�)*
J.E)*)) ��*0)0//B1 *(,*/,1*0- )B)�10
J.R/(-* ��*0)101DD +*,*/,1*0- )0D�)0
J.ND/(+ ��*0)0/0)1 0/,*/,1*0- ))B�0B
J�
111D ��*0)1*D++ 11,*/,1*0- ))B�01
J�R*1// ��*0)10-/) *0,*-,1*0- /)+�**
J�R*1// ��*0)111/+ */,*-,1*0- -1+�B*
J�RB)0( ��*0)1011D 1(,*/,1*0- -/+�+0
J��-/1* ��*0)11/-/ 01,*-,1*0- ))B�01
J�@)D/) ��*0)10D0) *+,*-,1*0- ))/�D*
JR%DB1* ��*0)10/BB 1(,*/,1*0- ))B�01
JRO)(** ��*0)10-)1 +*,*/,1*0- /)+�**
JR5()D- ��*0)0)/(/ 1B,*/,1*0- -+/�/1
JR�+1(+ ��*0)0)-(* *1,*/,1*0- ))B�01
J�E(1D( ��*0)11/01 *(,*-,1*0- /)+�**
J�MB(0- ��*0)000*+ 01,*-,1*0- )))�**
J�NB00( ��*0)100(D 1D,*/,1*0- ))/�D*
J�NB00( ��*0)1+0-1 0*,*-,1*0- )//�)*
J�K11-- ��*0)10D*1 *+,*-,1*0- /)+�**
J�.((D+ ��*0)10/D1 *),*-,1*0- ))B�01
J��++0* ��*0)*1-BB 0+,*-,1*0- )B)�11
K�R*DBB ��*0)10)+B 1D,*/,1*0- )BD�-*
KOR1-*D ��*0)*)/(( +*,*/,1*0- )B)�10
K�O(0BB ��*0)*B/** *-,*/,1*0- ))/�D*
KM
(D)D ��*0)10(*1 +*,*/,1*0- -/+�+1
K@M)(-1 ��*0)0*+-+ *1,*-,1*0- ))/�D*
KN.++// ��*0)0*+/( *1,*-,1*0- ))/�D*
$�>DBD1 ��*0)1*B-* 1-,*/,1*0- -/+�+0
$E5)*+- ��*0)0*()0 1B,*/,1*0- ))*�(*
$�>*B01 ��*0)1*))- 1+,*/,1*0- /01�1*
$
�+*1/ ��*0)101)+ 1-,*/,1*0- ))/�D*
$�E)B(( ��*0)11B10 *+,*-,1*0- )/1�1B

�R-1)+ ��*0)0)/-/ 1+,*/,1*0- )//�)*

E�)B0B ��*0)0/B+* */,*/,1*0- ))/�D*

�M)1B* ��*0)10-(D *B,*-,1*0- /)+�**

@L)(-( ��*0)0))() *),*-,1*0- )-+�D*
���/B-B ��*0)10)0* +*,*/,1*0- /*)�*1
�O�*/0B ��*0)100+) 1D,*/,1*0- ))B�01
�K�DB** ��*0)10/// 1(,*/,1*0- -1+�B*
��OB11B ��*0)10D*B *1,*-,1*0- /)+�**
��$)1-/ ��*0)1+0// *(,*-,1*0- )//�)*
��
1/+1 ��*0)10D*( *1,*-,1*0- -1+�B*
��N0-0D ��*0B/++(B *+,*-,1*0- /*B�01
�@R1)+* ��*0)00*/1 1D,*/,1*0- /)+�**
�LL(0B0 ��*0)10*D- +*,*/,1*0- /*)�*0
�PE))1/ ��*0)10/(/ */,*-,1*0- ))B�01
�PED/1+ ��*0)10(1D *),*-,1*0- -*/�B*
�P�-BB0 ��*0)0-*1( +*,*/,1*0- ))/�D*
�P>DD10 ��*0)0*(B0 1B,*/,1*0- ))*�(*
�P%)D0) ��*0)11+D/ 0B,*-,1*0- )B)�10
�P�/)1+ ��*0)1*0** 1+,*/,1*0- ))B�01
�P
-(*) ��*0)11B1B *B,*-,1*0- /)+�**
�PR/*+) ��*0)10/*) +*,*/,1*0- ))B�01
�Q%++*) ��*0)0//)/ 10,*/,1*0- -/1�)1
�Q%++*) ��*0)1*D+D 1+,*/,1*0- ))B�01
�QJB0-* ��*0)1*/() 1B,*/,1*0- -/+�+1
�QJB0-* ��*0)*0-/* *+,*-,1*0- -+/�/1
.�J+DB/ ��*0)1*/-0 1-,*/,1*0- ))B�01
.K�/*/* ��*0)10-*+ +*,*/,1*0- /01�1*
.KP(-B/ ��*0)110DB *1,*-,1*0- /*)�*0
.$.-B-- ��*0)11/+- 01,*-,1*0- ))/�D*
.$.--*B ��*0)1+*BD 00,*-,1*0- )0D�)0
.$�+(B- ��*0)10++( *),*-,1*0- ))B�01
.$�/+11 ��*0)0*-+- 1*,*/,1*0- ))/�D*
.$M)++( ��*0)1+B/) 0-,*-,1*0- )0D�)0
.$M-D)* ��*0)10+/) 1-,*/,1*0- ))/�D*
.$LBBD0 ��*0)0*(B+ 1B,*/,1*0- ))*�(*
.
�+)B1 ��*0)0*(-( 1D,*/,1*0- ))*�(*
.
�-0++ ��*0)10(BB */,*-,1*0- /B(�0*
.
>/DD+ ��*0)0*(D1 +*,*/,1*0- )DB�+B
.
>/DD+ ��*0)0*(D+ +*,*/,1*0- )0D�)0

.
�-0/B ��*0B()B*/ 1),*/,1*0- ))*�(*

.
�-0/B ��*0)0*-(+ 1),*/,1*0- ))*�(*

.
�()D- ��*0)**)1* *(,*-,1*0- )-+�D*

.
O+(*- ��*0)0/+D( */,*/,1*0- ))/�D*

..NDD/+ ��*0)0*(-1 1D,*/,1*0- )))�**

..Q+-1D ��*0)100+/ 1D,*/,1*0- ))B�01

..Q-D11 ��*0)000*) 01,*-,1*0- ))*�(*

.�E1)D) ��*0)0/011 0*,*-,1*0- )BD�-*

.�EB(-0 ��*0)0*(B1 1B,*/,1*0- ))*�(*

.�ODD10 ��*0)10D-B 00,*-,1*0- ))B�01

.�K0(1- ��*0)100(+ 1D,*/,1*0- )))�**

.�$1()B ��*0)1*++D 10,*/,1*0- )B)�10

.�
B11B ��*0)0*+-0 *1,*-,1*0- ))/�D*

.�R**/+ ��*0)10++) *),*-,1*0- ))B�01

.�RB*0* ��*0)0-**0 11,*/,1*0- ))B�0B

.��1/D* ��*0)10/)/ 1(,*/,1*0- ))B�01

.��/)+( ��*0)*)11+ 1B,*/,1*0- ))/�D*

.�M1*(B ��*0)101** 1D,*/,1*0- ))*�(*

.�P11++ ��*0)10--- *+,*-,1*0- /)+�**

.�P11++ ��*0)10--D *+,*-,1*0- /+(�BB

.�P11++ ��*0)110/1 *+,*-,1*0- /*)�*1

.�P11++ ��*0)110/+ *+,*-,1*0- /01�1*

.�P//-/ ��*0)100(1 1-,*/,1*0- )))�**

.�Q*((+ ��*0B(+0)) *1,*/,1*0- /)+�**

.RE+B() ��*0)1*+(B 1+,*/,1*0- ))B�01

.R>+/)0 ��*0)1+*-+ *(,*-,1*0- )0D�)1

.R%-D/) ��*0)0*+/- *1,*-,1*0- ))/�D*

.R5(0-0 ��*0)11B)* 0*,*-,1*0- -*B�D0

.R5(0-0 ��*0)11B+) 0*,*-,1*0- /*/�D0

.R5(0-0 ��*0)11B+/ 0*,*-,1*0- )10�)0

.R5(0-0 ��*0)11B+( 0*,*-,1*0- /D)�D*

.R5(0-0 ��*0)11BB* 0*,*-,1*0- -*B�D0

.RJ((// ��*0)11/-1 01,*-,1*0- ))B�01

.R$+001 ��*0)11B11 *+,*-,1*0- /01�1*

.R
/(+1 ��*0)1*D(/ 1(,*/,1*0- -/+�+0

.R�0/DB ��*0)1*/-) 1D,*/,1*0- ))B�0B

.R�+(-- ��*0)0/1B( 00,*-,1*0- -/+�+0

.R�/D+) ��*0)1+B/D 0-,*-,1*0- )0D�)0

.R�0BD* ��*0)11+*0 01,*-,1*0- ))B�01

.RLD-BB ��*0)10)1) 1D,*/,1*0- ))B�01

.RLDD-D ��*0)1*B+0 *0,*-,1*0- -/+�+1

.��0(1/ ��*0)10B/) *B,*-,1*0- ))/�D*

.��1+1* ��*0)1+*B/ 00,*-,1*0- )0(�+*

.M$0*)* ��*0)1*(*/ 1+,*/,1*0- ))B�01

.@>BD01 ��*0)1*(1( 1-,*/,1*0- ))B�01

.@�(-00 ��*0)1+0-D 0+,*-,1*0- )//�)*

.N5)(/+ ��*0)11-*- 0+,*-,1*0- ))/�D*
.NKB/DD ��*0)*)/(/ +*,*/,1*0- ))/�D*
.N
--*0 ��*0)00*B0 *),*-,1*0- /*B�01
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A MCTRANS, Empresa Pública Municipal com
sede na Praça Presidente Tancredo Neves, sem
número, Terminal Rodoviário, Bairro Canelas,
Montes Claros, MG, CNPJ 05.097.946/0001-31,
informa que foram firmados os Contratos abaixo
relacionados, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/
93 com as alterações trazidas pela Lei nº. 8.883/
94:

PROCESSO N° 049/2017
PREGÃO 0012/2017
OBJETO: “Aquisição de equipamentos para
manutenção semafórica”

EMPRESAS CONTRATADAS:

DS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
Contrato nº. 031/2017
Valor: R$ 10.062,00
Prazo de Vigência: 13/07/2017 a 31/12/2017

CONTRANSIN IND. E COMÉRCIO LTDA-ME

MCTRANS

CONSELHO DE CONTRIBUINTES

INTIMAÇÃO

De acordo com o disposto na alínea “a”, do inciso
III do art. 204, do Código Tributário do Município e,
diante das tentativas frustradas da efetivação do
ato pelo meio postal, fica o Represent ante Legal
da Sant arém Administração de T erminais
Rodoviários,  CNPJ nº 04.505.077/0003-36
INTIMADO  para comparecer à Sessão de
Julgamento do Conselho de Contribuintes de
Montes Claros, referente ao processo tributário
administrativo nº 21.794/2016 (apenso ao nº
35.093/2015), designada para o dia 01 de setembro
de 2017, às 16:00h, a ser realizada na sala de
reuniões da Câmara Municipal de Montes Claros,
localizada à rua Urbino Viana, nº 600, Vila
Guilhermina. CEP: 39400-729, nesta cidade de
Montes Claros/MG.

Montes Claros, 03 de agosto de 2017

Conselho de Contribuintes de Montes Claros

Bianca Brandão Barbosa
Secretária-Geral

PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE

MONTES CLAROS – MG
MARCO REGULATÓRIO – Lei Federal nº

13.019/2014

A comissão de Seleção torna público o Termo de
Fomento Nº 020/2017 Processo nº 027/2017 –
Inexibilidade nº 012/2016 . Objeto:  implantação
do projeto “PRO-AGUA ”, visando captar e distribuir
água a comunidade Rural de Olhos D´água CNPJ:
05.997.645/0001-64. Contratado: Associação dos
Pequenos Produtores Rurais  de Olhos D’agua
CNPJ:05.997.645/0001-64 – Valor: R$ 3.189,60
(Três mil, cento e oitent a e nove reais e sessent a
cent avos).

Maiores informações na Secret aria de
Agricultura da Prefeitura de Montes Claros, ou
pelo e-mail: convenioaguarural@homail.com ou
telefone (38) 3229-4245.

Montes Claros, MG ,  08 de Agosto de 2017.

Comissão de Seleção e Monitoramento

Contrato nº. 032/2017
Valor: R$ 36.430,00
Prazo de Vigência: 13/07/2017 a 31/12/2017
NEWTESC TECNOLOGIA E COM-EIRELI-EPP
Contrato nº. 033/2017
Valor: R$ 59.300,00
Prazo de Vigência: 13/07/2017 a 31/12/2017
PROCESSO N° 0072/2017
PREGÃO 0021/2017
OBJETO: “Aquisição de motocicletas”

EMPRESA CONTRATADA:

PALIMOTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Contrato nº. 038/2017
Valor: R$ 25.200,00
Prazo de Vigência: 26/07/2017 a 31/12/2017

Montes Claros – MG, 08 de agosto de 2017.
VITOR FLÁVIO JARDIM MURT A

PREGOEIRO OFICIAL/CPLJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MONTES CLAROS – MG

MARCO REGULATÓRIO – Lei Federal nº
13.019/2014

O secretário Municipal de Educação, no uso das
suas atribuições legais, torna pública a justificativa
das Dispensas do Marco Regulatório com a
Associação Paula Elizabete.

CONSIDERANDO que a Associação Paula
Elizabete realizou nos exercícios de 2015 e 2016
o atendimento à 821 alunos de forma sistemática
em parceria com o Município de Montes Claros.
CONSIDERANDO que o TERMO DE FOMENTO
possibilita ao Poder Público viabilizar o correto
atendimento aos seus anseios sociais;
CONSIDERANDO os princípios legais da
administração pública, quanto à legalidade,
moralidade, economicidade e eficiência;
CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de
Educação tem por f inalidade precípua o
oferecimento de uma educação de qualidade às
crianças e jovens do Município de Montes Claros,
e que nessa perspectiva, é que as condições
adequadas de acesso tornam-se imprescindíveis,
sendo a ausência de vagas aos alunos uma
barreira intransponível ao exercício Constitucional
do Direito à Educação, direito este, que está
garantido no inciso VII, do art. 208 da Constituição
da República Federativa do Brasil de 1988, in
verbis:
(...)
“Art. 208 – O dever do Est ado com a educação
será efetivado mediante a garantia de:
(...)
VII - atendimento ao educando, em todas as
etapas da educação básica, por meio de
programas suplement ares de material didático
escolar , transporte, aliment ação e assistência
à saúde”. (grifamos)
CONSIDERANDO toda a Legislação aqui
mencionada, e em especial a Lei nº 13.109/2014
e o Decreto 8.716/2016, que tem por missão
aperfeiçoar o ambiente jurídico e institucional

relacionado às organizações da sociedade civil e
suas relações de parceria com o Estado;
Art. 1oEsta Lei institui normas gerais para as
parcerias entre a administração pública e
organizações da sociedade civil, em regime de
mútua cooperação, para a consecução de
finalidades de interesse público e recíproco,
mediante a execução de atividades ou de projetos
previamente estabelecidos em planos de trabalho
inseridos em termos de colaboração, em termos
de fomento ou em acordos de cooperação
CONSIDERANDO que obedecendo ao disposto
nesta legislação estaremos criando um ambiente
estável e sadio que gere segurança jurídica,
promovendo o fortalecimento institucional e ainda
a valorização das Organizações da Sociedade
Civil, e principalmente a transparência na aplicação
dos recursos financeiros e a efetividade nas
parcerias;
CONSIDERANDO que a lógica processual da Lei
13.019/2014, que estabelece os formatos de
parcerias entre os órgãos ou entidades da
administração pública e as Organizações da
Sociedade Civil envolve cinco fases principais:
1ª) Planejamento e Gestão Administrativa;
2ª) Seleção e celebração;
3ª) Execução;
4ª) Monitoramente e avaliação, e
5º) Prestação de contas.
CONSIDERANDO a fase do planejamento e
gestão administrativa, a Secretaria Municipal de
Educação do Município de Montes Claros – MG
tem por objetivo apontar a atual situação da
Educação Fundamental junto ao Sistema Municipal
de Ensino;
CONSIDERANDO que nos últimos 02 (dois) anos
o Município de Montes Claros – MG, vem
promovendo a celebração de Termo de Convênio
com essa mesma instituição;
Aduzimos os fatos e razões de direito a seguir:
A Organização aqui mencionada é uma entidade
civil, sem fins lucrativos fundada com a finalidade
de promover e articular ações de defesa de direitos
e prevenção, orientações, prestação de serviços,
apoio à família, direcionadas à melhoria da
qualidade de vida da pessoa e à construção de
uma sociedade justa e solidária.
Todos os cidadãos têm direito à educação. Quem
não tem nenhum acesso à educação não é capaz
de exigir e exercer direitos civis, políticos,
econômicos e sociais, o que prejudica sua inclusão
na sociedade moderna, sendo a educação um dos
elementos essenciais para a efetivação desse
direito fundamental.
É válido mencionar que no município de Montes
Claros – MG existem inúmeras organizações civis,
porém é público e notório que a Associação Paula
Elizabete se destaca nesse contexto
Assim, o Termo de Fomento aqui proposta visa
conceder a devida atenção do Poder Público para
com a Sociedade civil que promove, incentiva e
fomenta a assistência no município e promover
uma melhor qualidade de vida a essas pessoas.
A modalidade aplicada pela lei é o Chamamento
Público (Lei Federal nº 13.019/2014), logo, uma
disputa, e para que ocorra, é indispensável que
haja pluralidade de objetos e pluralidade de
ofertantes para que ele possa ocorrer.
Todavia, a Lei prevê, em seu art. 30 caput, que, se
houver impossibilidade jurídica de competição o
chamamento não será realizado por ser
dispensável.
Diante do exposto, RATIFICO a presente
JUSTIFICATIVA e determino a publicação do
extrato da mesma junto ao Diário Oficial do
Município para que seja observado o prazo legal
de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 32, §§ 1º e
2º da Lei Federal nº 13.019/2014.

Montes Claros MG, 08 de Agosto de 2017

BENEDITO PAULA  SAID
Secretário Municipal de Educação

PREFEITURA DE MONTES CLAROS – MG

EXTRATO Nº 154/2017

A Comissão Permanente de Licit ação e
Julgamento torna público a Ratificação dos
processos abaixo relacionados:

RATIFICAÇÃO

Processo nº 0192/2017 – Inexigibilidade nº 037/
2017– cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE
APRESENTAÇÃO MUSICAL  DO GRUPO
MARACA TU FAMIGUÊ PARA  ATENDER A
PROGRAMAÇÃO DAS TRADICIONAIS FEST AS
DE AGOSTO E O 39º FESTIVAL FOLCLÓRICO
DE MONTES CLAROS , Contratada: ROBSON
NOGUEIRA DOS SANTOS, cujo valor total é de
R$ 3.000,00 (três mil  reais).  Ratificado em 07 de

agosto de 2017.

Montes Claros (MG), 07 de agosto de 2017.

Priscila Batista Almeida

Presidente da CPLJ

PREFEITURA DE MONTES CLAROS – MG

EXTRATO Nº 155/2017

Errat as:

Contrato P0221 16 – Processo 0221/2016
Dispensa 0046/2016 ERRA TA Nº1: Pelo presente
termo retifica-se o Primeiro T ermo de Adit amento
– P022116 (fl. 63) do Processo nº. 00221/2016
realizado através de Dispensa de Licit ação nº.
0046/2016, que tem por objeto a LOCAÇÃO DE
IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE ANEXO DA
ESCOLA GERALDO PEREIRA DE SOUZA e
originou o contrato celebrado entre o Município de
Montes Claros e VERONICE FONSECA BRAGA
DE CARVALHO, por se tratar de mero erro
material.
1. No título segundo item da Cláusula Segunda
do referido documento; Onde se lê: Para o

pagamento será empenhado para o ano de 2017
o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), e para o
ano de 2018, o valor de R$14.000,00 (quatorze mil
reais). Leia-se: Para o pagamento será
empenhado para o ano de 2017 o valor de
R$12.000,00 (doze mil reais), e para o ano de 2018,
o valor de R$12.000,00 (doze mil reais). Retificado
em 04 de julho de 2017.

Contrato P026914 – Processo 0269/2014
Dispensa 0085/2014 ERRA TA Nº1: Pelo
presente termo retifica-se o Terceiro T ermo de
Adit amento – P026914  do Processo nº. 00269/
2014 realizado através de Dispensa de
Licit ação nº. 0085/2014 , que tem por objeto a
LOCAÇÃO DE IMÓVEL  PARA
FUNCIONAMENTO DO CEMEI MADRE PAULA
ELIZABETH NO MUNICIPIO DE MONTES
CLAROS e originou o contrato celebrado entre o
Município de Montes Claros e DILMA DE
FÁTIMA FERREIRA, por se tratar de mero erro
material.
2. No título segundo item da Cláusula Segunda
do referido documento; Onde se lê: Para o
pagamento será empenhado para o ano de 2017
o valor de R$21.395,80 (vinte e um mil, trezentos
e noventa e cinco reais e oitenta centavos), e para
o ano de 2018, o valor de R$29.954,12 (vinte e
nove mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e
doze centavos). Leia-se: Para o pagamento será
empenhado para o ano de 2017 o valor de
R$25.674,96 (vinte e cinco mil seiscentos e setenta
e quatro reais e noventa e seis centavos), e para o
ano de 2018, o valor de R$25.674,96 (vinte e cinco
mil seiscentos e setenta e quatro reais e noventa
e seis centavos). Retificado em 04 de julho de
2017.

Contrato P024616- Processo 0246/2016
Dispensa 0053/2016 ERRA TA Nº1: Pelo presente
termo retifica-se o Primeiro T ermo de Adit amento
– P024616 do Processo nº. 00246/2016 realizado
através de Dispensa de Licit ação nº. 0053/2016 ,
que tem por objeto a LOCAÇÃO DE IMÓVEL
PARA  FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA
ESCOLA MUNICIPAL SÔNIA QUADROS PARA
ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO
FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE MONTES
CLAROS/MG e originou o contrato celebrado entre
o Município de Montes Claros e CARLOS
ALBERT O ROCHA SOUZA, por se tratar de mero
erro material.
3. No título segundo item da Cláusula Segunda
do referido documento; Onde se lê: Para o
pagamento será empenhado para o ano de 2017
o valor de R$27.500,00 (vinte e sete mil e
quinhentos reais), e para o ano de 2018, o valor
de R$38.500 (trinta e oito mil e quinhentos reais).
Leia-se: Para o pagamento será empenhado para
o ano de 2017 o valor de R$33.000,00 (trinta e
três mil reais), e para o ano de 2018, o valor de
R$33.000,00 (trinta e três mil reais). Retificado em
04 de julho de 2017.

Contrato:

Contrato P14717 – Processo 0147/2017 –
Inexigibilidade 0029/2017. Objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ENTREGA
DA REVISTA VEJA, PERIÓDICO SEMANAL, NA
VERSÃO IMPRESSA E DIGITAL. Contratada:
NOVAKONO COMERCIAL  E PROJETOS LTDA.
Valor: R$ 655,20 (Seiscentos e cinquent a e
cinco reais e vinte cent avos) . Vigência: O
presente contrato terá vigência de 12 (doze)
meses  contados a partir da assinatura do
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PREFEITURA DE MONTES CLAROS – MG

EXTRATO Nº 156/2017

A Comissão Permanente de Licit ação e
Julgamento torna público a Ratificação dos
processos abaixo relacionados:

RATIFICAÇÃO

Processo nº 0186/2017 – Inexigibilidade nº 032/
2017– cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE
APRESENTAÇÃO MUSICAL  CEVISA
HARMONIA E CONVIDADOS PARA ATENDER
A PROGRAMAÇÃO DAS TRADICIONAIS
FESTAS DE AGOSTO E O 39º FESTIVAL
FOLCLÓRICO DE MONTES CLAROS ,
Contratada SAPEKÁ PROMOÇÕES E EVENT OS,
cujo valor total é de R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais).  Ratificado em 07 de agosto de
2017

Processo nº 0187/2017 – Inexigibilidade nº 033/
2017– cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE
APRESENTAÇÃO MUSICAL  DE BABILAK BA
PARA  ATENDER A PROGRAMAÇÃO DAS
TRADICIONAIS FESTAS DE AGOSTO E O 39º
FESTIVAL FOLCLÓRICO DE MONTES CLAROS ,
Contratada: GILSON CESAR DA SILVA, cujo valor
total é de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos
reais).  Ratificado em 07 de agosto de 2017.

Processo nº 0189/2017 – Inexigibilidade nº 035/
2017– cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE
APRESENTAÇÃO MUSICAL  DE CLÁUDIO
MINEIRO E CONVIDADOS PARA ATENDER A
PROGRAMAÇÃO DAS TRADICIONAIS FEST AS
DE AGOSTO E O 39º FESTIVAL FOLCLÓRICO
DE MONTES CLAROS , Contratada: SAPEKÁ
PROMOÇÕES E EVENTOS, cujo valor total é de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
Ratificado em 07 de agosto de 2017

Processo nº 0197/2017 – Inexigibilidade nº 038/
2017– cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE
APRESENTAÇÃO MUSICAL  DE SÉRGIO
PERERÊ PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO
DAS TRADICIONAIS FESTAS DE AGOSTO E O
39º FESTIVAL  FOLCLÓRICO DE MONTES
CLAROS , Contratada: NAPELE PRODUÇÕES
ARTÍSTICAS LTDA-ME, cujo valor total é de R$
7.000,00 (sete mil reais).  Ratificado em 08 de
agosto de 2017.

Processo nº 0198/2017 – Inexigibilidade nº 039/
2017– cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE

contrato. Contrato assinado em 28 de julho de
2017.

Termos de Adit amento:

Contrato nº P0015414 Processo nº 0154/2014 –
Dispensa 0044/2014.  Contratado: LAURINÉIA
FERNANDES SANTOS –  TERCEIRO TERMO DE
ADITAMENTO: O prazo para a locação, previsto
na Cláusula Segunda do contrato inicial, fica
prorrogado por mais 12 (doze) meses, a p artir
de 24.04.2017 com término previsto p ara
23.04.2018. Os valores global e mensal, previstos
na Cláusula Terceira, para essa nova vigência
contratual serão, respectivamente, R$12.569,28
(Doze mil, quinhentos e sessent a e nove reais
e vinte e oito cent avos) e R$1.047,44 (Hum mil
quarent a e sete reais e quarent a e quatro
cent avos).  Firmado em 11/04/2017.

Contrato nº P0026513 Processo nº 0265/2013 –
Dispensa 0043/2013.  Contratado: ASSET –
ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA
TRANSNORTE –  QUARTO TERMO DE
ADITAMENTO: O prazo para a locação, previsto
na Cláusula Segunda do contrato inicial, fica
prorrogado por mais 12 (doze) meses, tendo
como termo inicial 16.09.2017, e termo final
15.09.2018. Os valores global e mensal, previstos
na Cláusula Terceira, para esta nova vigência
contratual sofrerão redução, p assando a valer
respectivamente a R$60.000,00 (sessent a mil
reais) e R$5.000,00 (cinco mil reais). Para o
pagamento será empenhado p ara o ano de 2017
o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), e p ara
o ano de 2018, o valor de R$40.000 (quarent a
mil reais).  Firmado em 25/07/2017.

Contrato nº P025415-2 Processo nº 0254/2015
– Concorrência 0025/2015. Contratado: FAMA
CONSTRUÇÕES LTDA - ME –  SÉTIMO TERMO
DE ADITAMENTO:  Os prazos de vigência
contratual e execução do objeto, previstos,
respectivamente, nas Cláusulas Décima Quinta e
Sexta do contrato inicial, ficam prorrogados por
mais 06 (seis) meses, tendo como termo inicial
29.06.2017 e termo final 28.12.2017.  Firmado em
09/06/2017.

Montes Claros, 08 de agosto de 2017.

APRESENTAÇÃO MUSICAL  DE MAMOUR BA
PARA  ATENDER A PROGRAMAÇÃO DAS
TRADICIONAIS FESTAS DE AGOSTO E O 39º
FESTIVAL FOLCLÓRICO DE MONTES CLAROS ,
Contratada: MARTA ELOIZA LEÃO 27742482649,
cujo valor total é de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ratificado em 08 de agosto de 2017.

Montes Claros (MG), 08 de agosto de 2017.
Priscila Batista Almeida

Presidente da CPLJ

CÂMARA  MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

RESOLUÇÃO Nº15, DE 08 DE AGOSTO DE
2017

CONCEDE PLACA  DE PRATA ALFERES JOSÉ
LOPES DE CARVALHO

A Câmara Municipal de Montes Claros – MG aprova
e, por seu Presidente, promulga a seguinte
Resolução:
Art.1º - Fica outorgada ao Colégio Marista São
José, a Placa Alferes José Lopes de Carvalho,
traduzindo o reconhecimento desta Casa
Legislativa pelos relevantes serviços prestados ao
nosso Município e região, e em reconhecimento
pelos sessenta anos de sua fundação.
Art.2º - Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Câmara Municipal de Montes Claros, 08 de agosto
de 2.017.

VEREADOR- CLÁUDIO RIBEIRO PRA TES
PRESIDENTE DA CÂMARA

VEREADOR - WILTON AFONSO DIAS
SOARES

1º SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO Nº 16, DE 08 DE AGOSTO DE
2017

CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO
BENEMÉRITO

 A Câmara Municipal de Montes Claros – MG
aprovou e, por seu Presidente, promulga a seguinte
Resolução:
Art. 1º - Fica outorgado ao sr. José Edson Alves
Fróes, o título de Cidadão Benemérito de Montes
Claros, traduzindo todo o reconhecimento deste
Legislativo pelos relevantes serviços prestados a
Montes Claros e região.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Câmara Municipal de Montes Claros, 08 de agosto
de 2.017.

VEREADOR - CLÁUDIO RIBEIRO PRA TES
PRESIDENTE DA CÂMARA

VEREADOR - WILTON AFONSO DIAS
SOARES

1º  SECRETÁRIO

PORTARIA Nº 144/2017

O Presidente da Câmara Municipal de Montes
Claros/MG, no uso de suas atribuições legais, e,
em conformidade com o  art. 81 c/c art. 239 do
Regimento Interno da Casa, RESOLVE:
Art. 1º – Nomear Comissão Especial para emitir
parecer sobre Veto Parcial do Executivo Municipal
ao Projeto de Lei nº 36/2017, que dispõe sobre as
diretrizes para elaboração e execução da Lei
Orçamentária para o exercício financeiro de 2018
e dá outras providências, e sobre o Veto Parcial
do Executivo Municipal ao Projeto de Lei nº 42/
2017, que dispõe sobre a regulamentação de feiras
livres municipais no Município de Montes Claros e
dá outras providências
Art. 2º – Ficam nomeados os seguintes vereadores
para compor a Comissão Especial de Veto.

VER. DOMINGOS EDMILSON MAGALHÃES
VER. VALCIR SOARES SIL VA

VER. SEBASTIÃO ILDEU MAIA

Art. 3º -  A presente Portaria entra em vigor na
data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Câmara Municipal de Montes Claros, 08 de
agosto de 2017.

VEREADOR CLÁUDIO RIBEIRO PRA TES
PRESIDENTE DA CÂMARA  MUNICIPAL DE

MONTES CLAROS - MG

CÂMARA MUNICIPAL

Município de Montes Claros – MG
Procuradoria-Geral

Decreto nº 3552, 08 de agosto de 2017

NOMEIA MEMBROS PARA O CONSELHO
FISCAL  DA EMPRESA MUNICIPAL  DE
SERVIÇOS, OBRAS E URBANIZAÇÃO –
ESURB

O Prefeito de Montes Claros, no uso de suas
atribuições legais, nos termos da Lei Municipal n.º
1.521, de 20 de fevereiro de 1.985 e do art. 17, do
Decreto n.º 3.027, de 22 de maio de 2.013 e
considerando o Ofício n.º 22/2017, da Presidência
do Poder Legislativo Municipal;

DECRETA:

Art. 1º –  Ficam, os abaixo indicados, nomeados
novos membros para o Conselho Fiscal da
Empresa Municipal de Serviços, Obras e
Urbanização de Montes Claros  - ESURB:

I – Vereadores:
Titular: Domingos Edmilson Magalhães;
Suplente: Wilton Afonso Dias Soares;
Titular: Valcir Soares Silva.

Art. 2º – Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação, revogando as disposições em
contrário.

Município de Montes Claros, 08 de agosto de 2017.

Humberto Guimarães Souto
Prefeito de Montes Claros

Município de Montes Claros – MG
Procuradoria-Geral

LEI 4.989, DE 08 DE AGOSTO DE 2017.

AUTORIZA A DOAÇÃO DE IMÓVEL  À
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS
VALES DO SÃO FRANCISCO E DO P ARNAÍBA
– CODEVASF, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Os cidadãos do Município de Montes Claros/MG,
por seus legítimos representantes na Câmara
Municipal, aprovaram e o Prefeito Municipal, em
seu nome e no uso de suas atribuições, sanciona
a seguinte Lei:

Art. 1º – Fica o Município de Montes Claros
autorizado a desafetar da característica área
institucional e a promover a doação de área com
17.028,82 m² (dezessete mil, vinte e oito metros e
oitenta e dois centímetros quadrados), situada na
Avenida “A”, quadra 02, do Loteamento Chácaras
Ceres, à Companhia de Desenvolvimento dos
Vales do São Francisco e do Parnaíba –
CODEVASF, cujos limites e descrições constam
no inciso I, do presente artigo e que será utilizada
para edificação de almoxarifado e demais
instalações voltadas ao desenvolvimento de suas
atividades.

I – Partindo do cruzamento da Avenida “A” com
a Rua 04, no ponto inicial desta descrição, segue
limitando com a Rua 04, na distância de 132,52m
até a chácara 06 da quadra 02; daí deflete à
direita e segue limitando com a chácara 06, na
distância de 195,00m até a Avenida “A”; daí
deflete à direita e segue limitando com a Avenida
“A”, na distância de 187,75m; daí deflete à direita
e segue, ainda com o mesmo limitante, na
distância de 62,00m até o ponto inicial desta
descr ição.  Perfazendo uma área de
17.028,82m².

Art. 2º –  As edificações a serem feitas no imóvel,
pela donatária,  deverão ser iniciadas dentro do
prazo de 03 (três) anos e concluídas no prazo de
05 (cinco) anos, contados da data da publicação
desta Lei.

§ 1º – Dentro do prazo de início das obras a
donatária deverá ter todos os projetos referentes
às edificações que serão feitas no imóvel,
aprovados pelo Município.

§ 2º – O Município poderá estabelecer, através de
convênios e/ou atos e termos adequados, outros
requisitos e condições para efetivação e
manutenção da doação autorizada por esta lei, bem
como desde logo imitir a donatária na posse do
imóvel.

§ 3º – O não cumprimento do disposto no presente
artigo, bem como de outros requisitos e condições
que vierem a ser estabelecidos pelo Município, ou
ainda a utilização do imóvel para finalidade diversa
do previsto, salvo ampliação e/ou modificação
expressamente autorizadas pelo doador, implicará
em automática reversão do imóvel ao patrimônio
do Município, independente de qualquer
indenização ou reembolso de dispêndios feitos pelo
donatário, inclusive por benfeitorias eventualmente
realizadas, as quais se incorporarão ao imóvel e,
em caso de reversão, passarão ao domínio do
Município.

§ 4º – O Município poderá, a seu critério e por
motivo justificado, alterar os prazos estabelecidos
neste artigo.

§ 5º – Deverá ser afixado, no local da construção
placa indicativa visível, informando que o imóvel
está sendo edificado em terreno doado pelo
Município de Montes Claros.

Art. 3º – As providências para a lavratura e registro
de escritura pública de doação e outras medidas
pertinentes, ficarão exclusivamente a cargo da
donatária.
Parágrafo único  – Todas as despesas com a
regularização da doação autorizada por esta lei,
inclusive emolumentos, certidões e registros serão
de exclusiva responsabilidade da donatária.

Art. 4º – Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 5º – Esta lei entrará em vigor na data da sua
publicação.

Município de Montes Claros, 08 de agosto de 2017.

Humberto Guimarães Souto
Prefeito de Montes Claros

ATA DE RESULTADO DE ANÁLISE DE
DOCUMENTOS REFERENTE AO EDITAL DE

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2017

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Nos termos da Lei nº
8.666/93 e demais disposições deste Edital.
OBJETO DA LICITAÇÃO : CREDENCIAMENTO
DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO
COMÉRCIO DE BARRACAS DE ALIMENTAÇÃO
E BEBIDAS DO MUNICÍPIO DE MONTES
CLAROS/MG, INTERESSADOS EM PARTICIPAR
DO CALENDÁRIO DAS FESTAS TRADICIONAIS
DA CIDADE.
Aos 08 (oito) dias do mês de agosto do ano de
2017, na sala Central de Licitações, com sede à
Av. Cula Mangabeira, nº 211, Centro, nesta cidade
de Montes Claros- MG, às 17h30min, reuniu-se a
Comissão Permanente de Licitações e
Julgamentos, nomeada pela Portaria nº 3.503 de
04 de maio de 2017. A Senhora Presidente da
Comissão Permanente de Licitações e
Julgamentos, Priscila Batista Almeida, adotou os
seguintes procedimentos: Compôs a mesa, a qual
passou a contar com as seguintes pessoas: Priscila
Batista Almeida - Presidente da C.P.L.J, Diosmar
Soares da Silva - Secretário da C.P.L.J e Gerson
Batista Viana -  Membro da C.P.L.J.  Após
detalhada análise dos documentos, a C.P.L.J  vem
neste ato habilitar e credenciar os seguintes
participantes: Aparecida Soledade Xavier,
Adenilson Maciel Brito,  Ramone Rodrigues dos
Santos, Marilene Rodrigues de Oliveira e Ramos,
Mirian Cordeiro de Brito, Max Well Pereira do
Nascimento,  Josiane Braz de Oliveira, Ana Clara
de Jesus Pereira, Ana Aparecida Pereira Gomes,
Renato Platiny Rodrigues dos Reis, Maria
Aparecida Vigirie Santos, Paula Grazielly dos
Santos Pereira, Thaysa Rocha Silva, Maria de
Lourdes Vasconselos Rocha, Analice Francisca
dos Santos, Fernanda Merces Silva, Maria das
Merces Pereira, Paulo Vicente Oliveira Figueiredo,
Núbia Cristiane Vieira Santos, Elizangela Souza
Santos, João Souza Santos, João Gonçalves Dias
da Silva, Lourival Maia da Silva, Maria Madalena
Oliveira Leite, Diana Rosa de Freitas, Gleyson de
Jesus Pereira, Paulo Henrique Rocha Dias, Juliana
Dias, Isabelle Dias, Stefany Soares da Silva, Flavia
Jaqueliny Oliveira Figueiredo, Aparecida de Fatima
Oliveira Figueiredo, Bárbara Isabela de Jesus
Pereira, observando que as exigências do
instrumento convocatório foram atendidas em
todos os envelopes. A empresa Total Eventos Ltda-
ME restou credenciada com ressalvas ,
considerando a apresentação de certidão de
débitos relativos aos tributos federais e da dívida
ativa da União vencida no dia 19/07/2017. Em
acordo com o benefício de que goza pela Lei

Federal 123/2006, a empresa disporá de prazo
diferenciado para atualização da certidão, prazo
este que findar-se-á no dia 15/08/2017 . Conforme
item 10 do edital de Chamamento nº 003/2017, a
C.P.L.J. CONVOCA todos os credenciados para
realização de sorteio público como critério de
classificação.  Desta forma, fica determinado que
o sorteio público ocorrerá no dia 10/08/2017, ás
10h30min, na sala central de licit ações, na sede
da Prefeitura Municipal de Montes Claros, á Av.
Cula Mangabeira, nº 211- Centro. Desde já ficam
todos acima devidamente convocados . A
presente ata será publicada na íntegra no Diário
Oficial Eletrônico do Município e encaminhada via
e-mail para todos os participantes. Nada mais
havendo a tratar, eu Diosmar Soares da Silva, lavrei
a presente ata que após lida e aprovada será
assinada por todos. Prefeitura de Montes Claros,
aos 08 (oito) dias do mês de agosto do ano de 2017.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO:
Priscila Batista Almeida - Presidente da C.P.L.J
Diosmar Soares da Silva - Secretário da C.P.L.J
Gerson Batista Viana -  Membro da C.P.L.J
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Decreto nº 3551, 08 de agosto de 2017 

 
SUPLEMENTA DOTAÇÕES NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRA S PROVIDÊNCIAS. 

 
O Prefeito Municipal de Montes Claros – MG., no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Orgânica Municipal, e com base na 
autorização de abertura de créditos adicionais suplementares, constante no art. 5º, da Lei nº. 4.956, de 22 de Dezembro de 2016; 
 
DECRETA:  
 
Art. 1º –  Fica aberto ao orçamento do Município, vigente em 2017, créditos adicionais suplementares, no valor total de R$ 
2.602.000,00 (dois milhões, seiscentos e dois mil reais), nas seguintes dotações orçamentárias: 
 

Projeto/Atividade  Código  Elemento  Valor (R$)  Fonte  

Manut.Ativid. Ensino Fundamental 02.07.03-12.361.0034.2079 339039 622.000,00 101 

Manut. Educação Infantil – Pré 02.07.03-12.365.0034.2085 339039 84.000,00 101 

Aquisição Equip. Mat permanente 02.10.01-18.122.0005.3056 449052 156.000,00 100 

Manut. de Parques e Zoológico 02.10.02-18.541.0049.2112 339030 205.000,00 100 

Manut. Ativ. Proteção Meio Amb 02.10.02-18.541.0049.2113 339030 55.000,00 100 

Aquisição Equip. Mat permanente 02.10.02-18.541.0049.3057 449052 460.000,00 100 

Manutenção da Saúde da Família 02.12.02-10.301.0063.2133 339048 920.000,00 102 

Manut. Serv. Controle Zoonoses 02.12.02-10.305.0070.2145 339039 100.000,00 150 

Total  2.602.000,00  

 
Art. 2º – Para atender aos créditos suplementares a que se refere o artigo anterior, ficam anuladas parcialmente, no valor total de R$ 
2.602.000,00 (dois milhões, seiscentos e dois mil reais), as dotações orçamentárias a seguir: 
 

Projeto/Atividade  Código  Elemento  Valor (R$  Fonte  

Manut.Ativid. Ensino Fundamental 02.07.03-12.361.0034.2079 339036 622.000,00 147 

Manut. Educação Infantil – Pré 02.07.03-12.365.0034.2085 339036 84.000,00 101 

Imp. Parque Ibituruna 02.10.02-18.541.0049.1147 449051 876.000,00 192 

Serviços Contratados-Hosp. e Ambul 02.12.02-10.302.0065.2139 339039 1.020.000,00 149 

Total    2.602.000,00  

 
Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário e retroagindo seus efeitos ao dia 07 
de junho do corrente ano.  
 
Município de Montes Claros, 08 de agosto de 2017. 
 

Humberto Guimarães Souto  
Prefeito de Montes Claros  
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